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  التجاري الدويل جلنة األمم املتحدة للقانون
  الدورة الثامنة واألربعون

      ٢٠١٥متوز/يوليه  ١٦ - حزيران/يونيه٢٩فيينا، 
      املنطبق على العقود التجارية الدولية القانوناختيار مبادئ 

      رة من األمانةمذكِّ  
 اللجنـة إىل  متر الهـاي") الدائم ملؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلـاص ("مـؤ   املكتُبه وجَّ  -١

ــاريخ رســالةً ــار   طلــب فيهــا إليهــا   ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٠ بت ــادئ اختي ــد مب أن تنظــر يف تأيي
املكتـب الـدائم بطلبـه     رفـق على العقود التجارية الدولية ("مبـادئ الهـاي"). وأ   القانون املنطبق
ئ يف ُمرفــق هــذه نســخت هــذه املبــادنكليزيــة والفرنســية ملبــادئ الهــاي. وقــد اسُتالصــيغتني اإل

  املذكِّرة بالصيغة اليت تلقَّتها هبا األمانة.
األطــراف يف  يةهــو تعزيــز اســتقالل اهلــدف مــن مبــادئ الهــاي   أنَّ مــن املعلــوم أساســاً و  -٢

على أوسـع نطـاق    تلك األطراف املعامالت التجارية الدولية وضمان تطبيق القانون الذي ختتاره
لصـكوك األونسـيترال القائمـة     الًتبار هـذا اهلـدف مكمِّـ   حدود واضحة. وميكن اعممكن يف إطار 

مبـدأ اسـتقاللية األطـراف يف املعـامالت الدوليـة مثـل اتفاقيـة األمـم املتحـدة           ىلإاليت تستند أيضـاً  
وقـانون األونسـيترال النمـوذجي للتحكـيم     (١) )١٩٨٠بشأن عقود البيـع الـدويل للبضـائع (فيينـا،     

مـع   سـاق علـى االتِّ  حرصـاً و(٢) .٢٠٠٦ته املعتمدة يف عـام  )، مع تعديال١٩٨٥التجاري الدويل (
هــذين الصــكني وغريمهــا مــن النصــوص، شــاركت األمانــة بصــفة مراقــب يف اجتماعــات الفريــق  

  .التابع ملؤمتر الهاي العقود التجارية الدولية على القانون املنطبقالعامل املعين باختيار 

                                                         
 .٣، الصفحة ٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، اجمللَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (١) 

 .A.08.V.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢) 
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  رفقامل
  وانني مبادئ اختيار الق

  لى العقود التجارية الدوليةع املنطبقة
    

  ٢٠١٥آذار/مارس  ١٩ت يف أُقرَّ
    

  الديباجة
 علـى العقـود التجاريـة الدوليـة     القـانون املنطبـق  ختيـار  الد هذا الصك مبادئ عامة حيدِّ  -١

  د مبدأ استقاللية األطراف مع استثناءات حمدودة.تؤكِّ
إقليميـة أو فـوق وطنيـة     لوضـع صـكوك وطنيـة أو    منوذجـاً جيوز استخدام هذه املبـادئ    -٢
  .دولية  أو
  .واستكماهلا وتطويرهاتفسري قواعد القانون الدويل اخلاص لاستخدام هذه املبادئ جيوز   -٣
  جيوز للمحاكم وهيئات التحكيم تطبيق هذه املبادئ.  -٤
    

  نطاق املبادئ ‐١املادة 
حيثمـا  الدوليـة   علـى العقـود التجاريـة    القـانون املنطبـق  هذه املبادئ على اختيار  سريت  -١

كان كلُّ طرف فيها يتصرَّف يف إطار ممارسته لتجارتـه أو مهنتـه. وهـي ال تنطبـق علـى عقـود       
  املستهلكني أو عقود العمل.

هـا  ات األطـراف كلِّ ما مل تكـن مؤسسـ   االعقد دوليعترب هذه املبادئ، ي تطبيق ألغراض  -٢
اف ومجيــع العناصــر ذات الصــلة ة بــني األطــرات القائمــوكانــت العالقــقائمــة يف دولــة واحــدة 

  .املختار ، بصرف النظر عن القانونمتعلقة بتلك الدولة وحدها دون سواها
  م ما يلي:هذه املبادئ القانون الذي ينظِّال تتناول   -٣
  صفة األشخاص الطبيعيني؛  أ)(
  اتفاقات التحكيم واالتفاقات املتعلقة باختيار احملكمة؛  ب)(
  ماعية األخرى والصناديق االستئمانية؛الشركات أو اهليئات اجل  ج)(
  اإلعسار؛  د)(



 

V.15-02386 3 
 

A/CN.9/847 

  امللكية؛حقوق آثار العقود على   )(ه
  .موكله بـالتزامات مع الغري حتديد مدى جواز أن يربط الوكيل  و)(
    

  حرية االختيار ‐٢املادة 
  
  تاره األطراف.ختخيضع العقد ألحكام القانون الذي   -١
  :ما يليألطراف أن ختتار ا من حقِّ  -٢
  ؛فحسب منه جزءته أو على القانون املنطبق على العقد برمَّ  أ)(
  العقد. أجزاء خمتلفة منقوانني خمتلفة تنطبق على   ب)(
اختيـار أو تعـديل    أيُّ ميـسَّ  ، علـى أالَّ وقـت  يف أيِّإجراء هذا االختيار أو تعديله جيوز   -٣

  .الحق إلبرام العقد بصحة العقد الرمسية وال حبقوق الغري
  .اهتال يشترط وجود صلة بني القانون املختار واألطراف أو معامال  -٤
    

  قواعد القانون ‐٣املادة 
قواعد قانونيـة مقبولـة عمومـاً علـى املسـتوى       املنطبق أن يكون القانونجيوز لألطراف أن ختتار 

ا مل الــدويل أو فــوق الــوطين أو اإلقليمــي باعتبارهــا جمموعــة مــن القواعــد احملايــدة واملتوازنــة، مــ
  على خالف ذلك.بلد احملكمة قانون  ينصَّ

    
  الضمينو االختيار الصريح ‐٤املادة 
ــنصُّجيــب  ــار وأيِّ   ال ــانون املخت ــار أو أن يكــون هــذا    صــراحة علــى الق تعــديل يف هــذا االختي

ــار وأيُّ ــة     االختي ــه ظــاهرين بوضــوح مــن خــالل أحكــام العقــد أو مالبســات احلال . تعــديل في
الناشـئة   املنازعـات ة بالفصـل يف  على جعل حمكمة أو هيئة حتكـيم مـا خمتصَّـ   األطراف اتفاق  اأمَّ

  .الختيار القانون املنطبق معادالً ذاته إجراًء فال يكون يف حدِّ املربم بينها العقديف إطار 
    

    املنطبق القانونالشكل يف اختيار  صحة ‐٥املادة 
ــق أليِّ   ــار القــانون املنطب ــا مل الشــكلشــروط تتعلــق ب  ال خيضــع اختي فــق األطــراف علــى  تَّت، م

  خالف ذلك.
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  دةوتنازع الشروط املوحَّاالتفاق على اختيار القانون  ‐٦املادة 
  :٢الفقرة أحكام رهناً ب  -١
ــاً     يتحــدَّ  أ)( ــق وفق ــانون الواجــب التطبي ــار الق  د وقــوع االتفــاق بــني األطــراف علــى اختي

  ؛القانون املراد االتفاق عليهألحكام 
وكانت هلـذه   قانونني خمتلفنيدة تشري إىل موحَّاألطراف شروطاً  تإذا استخدم  ب)(

نه هذه الشروط يصبح القانون الذي تعيِّ الشروط الغلبة مبوجب أحكامهما، فإنَّ
أخرى مبقتضى أحكام هذين دة موحَّلشروط ا إذا كانت الغلبة واجب التطبيق؛ أمَّ

ق أيَّ شــروط عامــة، فــال يتحقَّــ  القــانونني، أو إذا مل يكــن أحــدمها أو كالمهــا يغلِّــب   
  اختيار القانون.

يكون قانون الدولة اليت توجد هبـا منشـأة الطـرف هـو الفيصـل يف حتديـد مـا إذا كـان           -٢
ر، ألسـباب  هذا الطرف قـد وافـق علـى اختيـار القـانون الواجـب التطبيـق يف حـال مـا إذا تعـذَّ          

  .١رة ألحكام القانون املذكور يف الفق معقولة، حتديد ذلك وفقاً
    

  بني القانون والعقد الفصل ‐٧املادة 
  املنطبق عليه. اختيار القانونع بعدم صحة العقد للطعن يف ال يكفي التذرُّ

    
  استبعاد اإلحالة إىل قوانني أخرى ‐٨املادة 

دة فيــه قواعــد القــانون الــدويل اخلــاص احملــدَّ لقــانون مــا أهنــا اختــارت األطــراف اختيــاريعــين ال 
  .خالف ذلك صراحةًتقرِّر   مل  ما
    

  نطاق القانون املختار ‐٩املادة 
علـى سـبيل    ،، مبـا يشـمل  اجوانـب العقـد املـربم بينـه     كـلَّ م القانون الذي ختتـاره األطـراف   ينظِّ

  ما يلي:املثال ال احلصر، 
  التفسري؛  أ)(
  العقد؛ الناشئة من احلقوق وااللتزامات  ب)(
  ، مبا يف ذلك تقييم األضرار؛يذها من عواقبتنفيذ بنود العقد وما يترتب على عدم تنف  ج)(
  ؛والتقادم وحساب ُمدده االلتزاماتالسبل املختلفة إلسقاط   د)(
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  بة على عدم صحته؛صحة العقد والعواقب املترتِّ  )(ه
  ثبات والقرائن القانونية؛عبء اإل  و)(
  االلتزامات السابقة للتعاقد.  ز)(
  د صحة العقد الرمسية.آخر يؤيِّمنظِّم قانون  يِّتطبيق أمن  )ه( ١الفقرة نع أحكام ال مت  -٢
    

  احلقوق إحالة ‐١٠املادة 
  :راعى ما يلي عند التعاقد على إحالة حقوق لدائن جتاه مدين ناشئة عن عقد مربم بينهماُي
 املختـار  القـانون أحكـام   فإنَّ، احلاكم للعقد املربم بينهماعقد اإلحالة القانون طرفا  اختارإذا   أ)(

  بني الدائن واحملال إليه؛م ما ينشأ عن ذلك العقد من حقوق والتزامات متبادلة تنظِّ
 فــإنَّذلك العقــد، احلــاكم لــ بــني الــدائن واملــدين القــانوناملــربم العقــد اختــار طرفــا إذا   ب)(

  ما يلي:د املختار حتدِّالقانون  أحكام
  االستظهار باإلحالة جتاه املدين؛   مدى جواز  ‘١‘
  إليه جتاه املدين؛ حقوق احملال  ‘٢‘
  ما إذا كان املدين قد أوىف بالتزاماته.  ‘٣‘

    
  نظام العام  جتاوز القواعد اإللزامية وال ‐١١املادة 

اإللزاميـة ذات األسـبقية   قـوانني دوهلـا   تطبيـق أحكـام   احملـاكم مـن   هـذه املبـادئ    ال متنع  -١
  تاره األطراف.ختبصرف النظر عن القانون الذي واجبة التطبيق ال
أن ُتطبِّـق أو تأخـذ يف االعتبـار األحكـام     اكم حيدِّد قانون دولة احملكمة مىت جيوز للمح  -٢

  .ومىت جيب عليها ذلك اإللزامية ذات األسبقية الواردة يف قانون آخر
ــاره       اكمال جيــوز للمحــ   -٣ ــذي ختت ــانون ال ــق أيِّ حكــم مــن أحكــام الق أن تســتبعد تطبي

لنظـام  للتطبيـق تعارضـاً واضـحاً مـع املفـاهيم األساسـية       األطراف إالَّ إذا تعارضت نتيجة ذلك ا
  احملكمة. دولةالعام ل

أن تطبِّـق أو تأخـذ يف االعتبـار النظـام      اكمحيدِّد قانون دولـة احملكمـة مـىت جيـوز للمحـ       -٤
  .قانون ما ومىت جيب عليها ذلكق قانوهنا يف حالة عدم اختيار يطبب تالعام للدولة اليت جي
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مـن تطبيـق أو    أومن تطبيـق أو مراعـاة النظـام العـام     بادئ هيئة التحكيم هذه املمتنع ال   -٥
قانون غري ذلك القانون الـذي ختتـاره األطـراف    يف أيِّ األحكام اإللزامية ذات األسبقية  مراعاة

  أو حيق هلا ذلك. بتطبيقه إذا كانت هيئة التحكيم ملزمة
    

  املؤسسة ‐١٢املادة 
ذه املبـادئ هـي   املقصـودة هبـ  املؤسسـة   ؤسسـة واحـدة، فـإنَّ   إذا كان ألحد األطراف أكثر من م

  بالعقد وقت إبرامه.املؤسسة األوثق صلة 
  


